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Bioenergy 2005 konferensen
Den internationella Bioenergy 2005 konferensen ordnades i 
Jyväskylä, 12-15 september. Till seminarierna var 330 personer 
från 35 länder anmälda. I anslutning till konferensen ordnades en 
poster utställning. En omfattande teknikutställning inom bioenergi 
och träbearbetning pågick jämsides mellan 14-16/9.

Håkan Örberg informerade om projektets forskningsresultat för besökare på 
posterutställningen.

Praktiska maskindemonstrationer
Under konferensens sista dag ordnades tekniska turer till olika 
värmekraftverk, industrier och ut i skogen. Dessa praktiska inslag 
var mycket väl arrangerade och uppskattade.

Iwan Wästerlund föreläser, och ställer frågor, kring förluster i hanterings-
kedjan för hyggesrester.



Valmets 801 C Combi Bioenergy har ett MTH 
aggregat med både sågkedja och klipp. Drivaren 
har försetts med en flishugg framtill så 
energiveden flisas direkt. Från drivaren töms 
flisen över till en containerutrustad lunnare för 
skytteltransport  till bilväg.

Figur 1. Andel slagg av ingående bränsleaska (vikt %) för de olika  
pelletsortimenten. 

LHM Gigant är en mobil flisutrustning byggd på en lastbil. Hacktrumman är 90 cm i 
diameter och drivs av en egen motor på 600 hk. Lastbilens motor på 400 hk driver 
resten av utrustningen. Kapaciteten är 120- 200 m3 flis per timme.

Många värmekraftverk föredrar en ”brunflisad” skogsråvara framom en grön.

Träförädling – Bioenergi vem sätter gränser ?
Kan det uppstå en konflikt mellan den trädförädlande industrin och 
uttag av biobränsle? Den fråga ställde sig många av konferens-
deltagare efter att ha lyssnat till olika föreläsare i Jyväskylä. 
När priset på trädbränsle ökar och massavedspriserna hålls på en
låg nivå, finns en naturlig övervägning att öka trädbränsle-
produktionen hos skogsägarna. Speciellt nu när olje- och elpriserna 
stiger, märks en snabbt ökad efterfråga på inhemska trädbränslen. 
Massaindustrin har också ett eget 
intresse i att kunna få en större del 
av en billig skogsråvara till sina 
terminaler. Intresset har ökat 
speciellt för de industrienheter 
som själva har byggt upp egna 
värmekraftverk för biobränsle.
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